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Axalta lanserer Drivus  
– En samling av unike servicetilbud for fremtidens vellykkede verksteder  

En komplett partner til lakkeringsverksteder 

 

Basel, Sveits, 2 september 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledende global 
leverandør av flytende- og pulver-lakk, har lansert et nytt forretningskonsept for det 
europeiske markedet for billakkering under det nye merkenavnet: Drivus. Drivus er skapt 
for å fokusere på de spesielle utfordringene verkstedene møter. Tjenestene i Drivus er 
målrettet mot produktivitet, oversikt og høyere fortjeneste med formål om at verkstedene 
stadig blir mer fremgangsrike. 
 
Drivus tilbyr en stadig økende tjenesteportefølje som gir verkstedene profesjonelle 
verktøy og tjenester:  
 

• Drivus Konsulentrådgivning 

• Drivus Digitale Tjenester 

• Drivus Salg og Ledelses Opplæring 

• Drivus Nettverk Tjenester 

 
Bart de Groof, Axalta’s Marketing og Strategy Director of Refinish for Europa, Midtøsten 
og Afrika, sier, “Vi har lang og omfattende innsikt i, og erfaring med, å jobbe med de 
svært spesifikke utfordringene alle verksted står overfor, store som små. Det være seg 
et travelt uavhengig verksted eller en større kjede med flere tilknyttede verksteder. Som 
en komplett forretningspartner til lakkverkstedet, og med vår sterke OEM tilknytning, ser 
vi et stort behov for Drivus i vår region. Drivus tilbyr essensielle kundetjenester for 
fremadrettete verksteder takket være Drivus’ nye serie servicetilbud, programmer og 
skreddersydde ekspertrådgivning.” 
 
Gjennom Drivus viser Axalta sine verdifulle kunder at en realisering av godt samarbeid 
med kunden er nøkkelen til suksess. Gjennom Axaltas kundeprogrammer tilbyr Drivus 
de beste løsningene for at partnere og kunder skal kunne oppnå et bedre resultat. 
 
Med fokus på å optimere prosessene finjusterer Drivus hvert aspekt av verkstedets 
daglige arbeid. Drivus introduserer spesifikke strategier for å kunne jobbe raskere, 
smartere og med mindre svinn samt høyne effektiviteten - noe som igjen tillater 
verkstedene å utvide sine tilbud. Drivus er formet med formål om konstant og langsiktig 
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forbedring. Takket være sin skreddersydde rådgivning og digitale verktøy, har ikke 
verkstedene bare fordel av dagens forbedringer, men kan også planlegge for fremtiden. 
 
 “Som et fremtidsrettet merke er Drivus følsom overfor forstyrrende trender som 
lakkeringsverkstedene opplever. Mulighetene for vekst er tilstede, til og med i denne 
pressede industrien, og Drivus ønsker å veilede verkstedene,” legger De Groof til. 
 
Østerrike, Spania og Sverige er de første landene som lanserer Drivus, som blir lansert 
på andre europeiske markeder i annen halvdel av 2021. 
 
Støttet av Axaltas mer enn 150 års erfaring verden over, gir Drivus verkstedene de 
verktøy de trenger for å bygge en bedre forretningsvirksomhet.  
 
Drivus’ serie nye, fremtidsrettede tilbud, program og skreddersydde ekspertrådgivning er 
basert på en uovertruffen forståelse av hvordan et verksted skal kunne drives lønnsomt. 
Ved å fokusere på de spesifikke utfordringene verksteder møter, forbedrer Drivus 
produktiviteten, stimulerer avkastning og øker lønnsomheten. 
 
Mer informasjon om Drivus finnes på www.drivus.no og les mer om Axalta Refinish på 
www.refinish.axalta.eu. 

 
 
Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish er en del av Axalta - en global leder innen lakkindustrien. Axalta Refinish er en 
høyt verdsatt og global lakkleverandør for kunder som alltid krever den høyeste 
produktkvaliteten. Vi har opparbeidet tillit til våre kunder gjennom vår raske, effektive og 
høykvalitets lakk-teknologi som sammen med integrerte digitale forretnings metoder bidrar til å 
gjøre lakkprosessen raskere, enklere og billigere. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien 
betyr vår dedikasjon til nyskapning og teknologisk videreutvikling at vi kan tilby våre kunder et 
ubegrenset fargeutvalg for en perfekt farge-match. Viktigst av alt – vi jobber utrettelig med å 
forbedre våre tilbud til kundene så de kan møte sine daglige utfordringer uten problemer. Vi har 
en bred og imponerende produktportefølje som kan tilpasses alle lakkverksteders behov og hvert 
eneste markedssegment og -tidspunkt. Mer informasjon finner du på refinish.axalta.eu eller følg 
oss på LinkedIn. 

 

Om Axalta  
Axalta er en global leder innen lakkindustrien og tilbyr våre kunder innovative, fargerike, vakre og 
varige lakkeringsløsninger. Fra personbiler og kommersielle kjøretøy til elektriske motorer, 
fasader og andre industrielle applikasjoner er våre lakkprodukter utviklet for å forhindre korrosjon, 
øke produktivitet og forbedre holdbarheten. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien, 
fortsetter det globale teamet hos Axalta å finne nye måter for å betjene de over 100 000 kundene 
våre, i 130 land hver dag med de beste lakkproduktene, påføringssystemene og teknologiene. 
For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg oss på Twitter @Axalta. 
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